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প্রথম পরিচ্ছেদ 

 

বৃন্দাবন কুণ্ড মহাকু্রদ্ধ হইয়া আরিয়া তাহাি বাপচ্ছক করহ,  “আরম 

এখনই চর,,াম।”  

 

বাপ যজ্ঞনাথ কুণ্ড করহচ্ছ,ন  “ববটা অকতৃজ্ঞ  বেচ্ছ,চ্ছব,া হইচ্ছত বতাচ্ছক 

খাওয়াইচ্ছত পিাইচ্ছত বয বযয় হইয়াচ্ছে তাহা পরিচ্ছ াধ করিবাি নাম নাই  

আবাি বতজ বদখ-না।”  

 

যজ্ঞনাচ্ছথি ঘচ্ছি বযরূপ অ নবিচ্ছনি প্রথা তাহাচ্ছত খুব বয ববর  বযয় 

হইয়াচ্ছে তাহা নচ্ছহ। প্রাচীনকাচ্ছ,ি ঋরিিা আহাি এবং পরিেদ ি্বনচ্ছধ 

অিম্ভব অল্প খিচ্ছচ জীবন রনববাহ করিচ্ছতন ; যজ্ঞনাচ্ছথি বযবহাচ্ছি প্রকা  

পাইত  বব ভূিা-আহািরবহাচ্ছি তাাঁহািও বিইরূপ অতুযচ্চ আদ ব রে,। 

িমূ্পর্ব রিরদ্ধ,াভ করিচ্ছত পাচ্ছিন নাই ; বি কতকটা আধরুনক িমাচ্ছজি 

বদাচ্ছি এবং কতকটা  িীিিক্ষা ি্বনচ্ছধ প্রকৃরতি কতকগুর, অনযায় 

রনয়চ্ছমি অনুচ্ছিাচ্ছধ। 

 

বেচ্ছ, যতরদন অরববারহত রে, িরহয়ারে,  রকন্তু রববাচ্ছহি পি হইচ্ছত 

খাওয়া-পিা ি্বনচ্ছধ বাচ্ছপি অতযন্ত রবশুদ্ধ আদচ্ছ বি িরহত বেচ্ছ,ি 

আদচ্ছ বি অননকয হইচ্ছত ,ারল,। বদখা বল,  বেচ্ছ,ি আদ ব ক্রম ই 

আধযারিচ্ছকি বচচ্ছয় ববর  আরধচ্ছভৌরতচ্ছকি রদচ্ছক যাইচ্ছতচ্ছে।  ীতগ্রীষ্ম-

ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতি পারথবব িমাচ্ছজি অনকুিচ্ছর্ কাপচ্ছেি বহি এবং 

আহাচ্ছিি পরিমার্ উত্তচ্ছিাত্তি বারেয়া উরিচ্ছতচ্ছে। 

 

এ ি্বনচ্ছধ রপতাপুচ্ছে প্রায় বচিা হইচ্ছত ,ারল,। অবচ্ছ চ্ছি বনৃ্দাবচ্ছনি ত্রীি 

গুরুতি পীোকাচ্ছ, করবিাজ বহুবযয়িাধয এক ঔিচ্ছধি বযব্া কিাচ্ছত  
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যজ্ঞনাথ তাহাচ্ছতই করবিাচ্ছজি অনরভজ্ঞতাি পরিচয় পাইয়া তৎক্ষর্াৎ 

তাহাচ্ছক রবদায় করিয়া রদচ্ছ,ন। বনৃ্দাবন প্রথচ্ছম হাচ্ছত পাচ্ছয় ধরি,  তাি 

পচ্ছি িালািারল করি,  রকন্তু বকাচ্ছনা ফ, হই, না। পত্নীি মৃতুয হইচ্ছ, 

বাপচ্ছক ত্রীহতযাকািী বর,য়া লার, রদ,। 

 

বাপ বর,চ্ছ,ন  “বকন  ঔিধ খাইয়া বকহ মচ্ছি না ? দামী ঔিধ খাইচ্ছ,ই 

যরদ বাাঁরচত তচ্ছব িাজাবাদ ািা মচ্ছি বকান্ দুঃচ্ছখ। বযমন করিয়া বতাি 

মা মরিয়াচ্ছে  বতাি রদরদমা মরিয়াচ্ছে  বতাি ত্রী তাহাি বচচ্ছয় রক ববর  

ধুম করিয়া মরিচ্ছব।”  

 

বাস্তরবক  যরদ ব াচ্ছক অধ না হইয়া বৃন্দাবন র্িরচচ্ছত্ত রবচ্ছবচনা করিয়া 

বদরখত  তাহা হইচ্ছ, এ কথায় অচ্ছনকটা িান্ত্বনা পাইত। তাহাি মা  

রদরদমা বকহই মরিবাি িময় ঔিধ খান নাই। এ বারেি এইরূপ িনাতন 

প্রথা। রকন্তু আধরুনক ব,াচ্ছকিা প্রাচীন রনয়চ্ছম মরিচ্ছতও চায় না। বয 

িমচ্ছয়ি কথা বর,চ্ছতরে তখন এ বদচ্ছ  ইংিাচ্ছজি নূতন িমালম হইয়াচ্ছে  

রকন্তু বি িমচ্ছয়ও তখনকাি-চ্ছিকাচ্ছ,ি ব,াক তখনকাি-একাচ্ছ,ি 

ব,াচ্ছকি বযবহাি বদরখয়া হতবরুদ্ধ হইয়া অরধক করিয়া তামাক টারনত। 

 

যাহা হউক  তখনকাি-নবয বনৃ্দাবন তখনকাি-প্রাচীন যজ্ঞনাচ্ছথি িরহত 

রববাদ করিয়া করহ,  “আরম চর,,াম।”  

 

বাপ তাহাচ্ছক তৎক্ষর্াৎ যাইচ্ছত অনুমরত করিয়া িববিচ্ছম করহচ্ছ,ন  

বৃন্দাবনচ্ছক যরদ রতরন কখচ্ছনা এক পয়িা বদন তচ্ছব তাহা বলাি্তপপাচ্ছতি 

িরহত লর্য হইচ্ছব। বনৃ্দাবনও িববিমচ্ছক্ষ যজ্ঞনাচ্ছথি ধনগ্রহর্ 
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মাতৃি্তপপাচ্ছতি ত,ুয পাতক বর,য়া স্বীকাি করি,। ইহাি পি রপতাপুচ্ছে 

োোোরে হইয়া বল,। 

 

বহুকা,  ারন্তি পচ্ছি এইরূপ একরট বোচ্ছটাখাচ্ছটা রবপ্লচ্ছব গ্রাচ্ছমি ব,াক 

বব  একটু প্রফুল্ল হইয়া উরি,। রবচ্ছ িত যজ্ঞনাচ্ছথি বেচ্ছ, উত্তিারধকাি 

হইচ্ছত বরিত হওয়াি পি িকচ্ছ,ই রনজ রনজ  র্তপ অনিুাচ্ছি যজ্ঞনাচ্ছথি 

দুঃিহ পুেরবচ্ছেদদুঃখ দূি করিবাি বচষ্টা করিচ্ছত ,ারল,। িকচ্ছ,ই 

বর,,  িামানয একটা বউচ্ছয়ি জনয বাচ্ছপি িরহত রববাদ কিা বকব, 

একাচ্ছ,ই িম্ভব। 

 

রবচ্ছি ত তাহািা খুব একটা যুর্তপ বদখাই,; বর,,  একটা বউ বলচ্ছ, 

অনরতরব,চ্ছ্বন আি-একটা বউ িংগ্রহ কিা যায়  রকন্তু বাপ বলচ্ছ, রবিততীয় 

বাপ মাথা খুাঁরেচ্ছ,ও পাওয়া যায় না। যুর্তপ খুব পাকা িচ্ছন্দহ নাই; রকন্তু 

আমাি রবশ্বাি  বনৃ্দাবচ্ছনি মচ্ছতা বেচ্ছ, এ যুর্তপ শুরনচ্ছ, অনুতপ্ত না হইয়া 

বিং কথরিৎ আশ্বস্ত হইত। 

 

বৃন্দাবচ্ছনি রবদায়কাচ্ছ, তাহাি রপতা বয অরধক মনুঃকষ্ট পাইয়ারেচ্ছ,ন 

তাহা ববাধ হয় না। বনৃ্দাবন যাওয়াচ্ছত এক বতা বযয়িংচ্ছক্ষপ হই,  তাহাি 

উপচ্ছি যজ্ঞনাচ্ছথি একটা মহা ভয় দিূ হই,। বৃন্দাবন কখন তাাঁহাচ্ছক রবি 

খাওয়াইয়া মাচ্ছি  এই আ ঙ্কা তাাঁহাি িববদাই রে,। বয অতযল্প আহাি 

রে, তাহাি িরহত রবচ্ছিি কল্পনা িববদাই র,প্ত হইয়া থারকত। বধিূ 

মৃতুযি পি এ আ ঙ্কা রকরিৎ করময়ারে,  এবং পুচ্ছেি রবদাচ্ছয়ি পি 

অচ্ছনকটা রনরিন্ত ববাধ হই,। 
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বকব, একটা ববদনা মচ্ছন বারজয়ারে,। যজ্ঞনাচ্ছথি চারি-বৎিি-বয়স্ক 

নারত বলাকু,চন্দ্রচ্ছক বনৃ্দাবন িচ্ছগে  ,ইয়া রলয়ারে,। বলাকুচ্ছ,ি খাওয়া-

পিাি খিচ অচ্ছপাকতৃ কম িতুিাং তাহাি প্ররত যজ্ঞনাচ্ছথি বেহ অচ্ছনকটা 

রনষ্কণ্টক রে,। তথারপ বৃন্দাবন যখন তাহাচ্ছক রনতান্তই ,ইয়া বল, তখন 

অকৃরেম ব াচ্ছকি মচ্ছধযও যজ্ঞনাচ্ছথি মচ্ছন মুহূচ্ছতবি জনয একটা 

জমাখিচ্ছচি রহিাব উদয় হইয়ারে,-  উভচ্ছয় চর,য়া বলচ্ছ, মাচ্ছি কতটা 

খিচ কচ্ছম এবং বৎিচ্ছি কতটা দাাঁোয়  এবং বয টাকাটা িাশ্রয় হয় তাহা 

কত টাকাি িদু। 

 

রকন্তু তবু  ূনয লৃচ্ছহ বলাক,ুচচ্ছন্দ্রি উপদ্রব না থাকাচ্ছত লৃচ্ছহ বাি কিা 

করিন হইয়া উরি,। আজকা, যজ্ঞনাচ্ছথি এমরন মু রক, হইয়াচ্ছে  

পূজাি িমচ্ছয় বকহ বযাঘাত কচ্ছি না  খাওয়াি িময় বকহ কারেয়া খায় 

না  রহিাব র,রখবাি িময় বদায়াত ,ইয়া পা,ায় এমন উপযু্তপ ব,াক 

বকহ নাই। রনরুপদ্রচ্ছব োনাহাি িম্পন্ন করিয়া তাাঁহাি রচত্ত বযাক,ু হইয়া 

উরিচ্ছত ,ারল,। 

 

মচ্ছন হই, বযন মৃতুযি পচ্ছিই ব,াচ্ছক এইরূপ উৎপাতহীন  ূনযতা ,াভ 

কচ্ছি ; রবচ্ছ িত রবোনাি কাাঁথায় তাাঁহাি নারতি কৃত রেদ্র এবং বরিবাি 

মাদচ্ছি উ্তপ র ল্পী-অরঙ্কত মিীরচহ্ন বদরখয়া তাাঁহাি হৃদয় আচ্ছিা অ ান্ত 

হইয়া উরিত। বিই অরমতাচািী বা,করট দই বৎিচ্ছিি মচ্ছধযই পরিবাি 

ধুরত িমূ্পর্ব অবযবহাযব করিয়া তুর,য়ারে, বর,য়া রপতামচ্ছহি রনকট রবস্তি 

রতিস্কাি িহয করিয়ারে,; এক্ষচ্ছর্ তাহাি  য়নলৃচ্ছহ বিই  তগ্ররিরবর ষ্ট 

মর,ন পরিতয্তপ চীিখণ্ড বদরখয়া তাাঁহাি চক্ষু েল্েল্ করিয়া আরি,; বিরট 

পর,তা-প্রস্তুত-কির্ রকংবা অনয বকাচ্ছনা লাহব্য বযবহাচ্ছি না ,ালাইয়া 

যত্নপূববক রিন্দুচ্ছক তুর,য়া িারখচ্ছ,ন এবং মচ্ছন মচ্ছন প্ররতজ্ঞা করিচ্ছ,ন  
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যরদ বলাক,ু রফরিয়া আচ্ছি এবং এমন-রক  বৎিচ্ছি একখারন করিয়া 

ধুরতও নষ্ট কচ্ছি তথারপ তাহাচ্ছক রতিস্কাি করিচ্ছবন না। 

 

রকন্তু বলাকু, রফরি, না এবং যজ্ঞনাচ্ছথি বয়ি বযন পূববাচ্ছপক্ষা অচ্ছনক 

 ীঘ্র  ীঘ্র বারেয়া উরি, এবং  নূয লহৃ প্ররতরদন  ূনযতি হইচ্ছত ,ারল,। 

 

যজ্ঞনাথ আি ঘচ্ছি র্ি থারকচ্ছত পাচ্ছিন না। এমন-রক  মধযাচ্ছহ্ন যখন 

িক, িম্ভ্রান্ত ব,াকই আহািাচ্ছন্ত রনদ্রািখু ,াভ কচ্ছি যজ্ঞনাথ হুাঁকা-হচ্ছস্ত 

পাোয় পাোয় ভ্রমর্ করিয়া ববোন। তাাঁহাি এই নীিব মধযাহ্নভ্রমচ্ছর্ি 

িময় পচ্ছথি বেচ্ছ,িা বখ,া পরিতযালপূববক রনিাপদ ্াচ্ছন প,ায়ন করিয়া 

তাাঁহাি রমতবযরয়তা ি্বনচ্ছধ ্ানীয় করব িরচত রবরবধ েচ্ছন্দাবদ্ধ িচনা 

শ্রুরতলময উনচ্চুঃস্বচ্ছি আবৃরত্ত করিত। পাচ্ছে আহাচ্ছিি বযাঘাত ঘচ্ছট বর,য়া 

তাাঁহাি রপতৃদত্ত নাম উচ্চাির্ করিচ্ছত বকহ িাহি করিত না  এইজনয 

িকচ্ছ,ই বস্বোমচ্ছত তাাঁহাি নূতন নামকির্ করিত। বুচ্ছোিা তাাঁহাচ্ছক 

যজ্ঞনা ’ বর,চ্ছতন  রকন্তু বেচ্ছ,িা বকন বয তাাঁহাচ্ছক ‘চামরচচ্ছক’ বর,য়া 

ডারকত তাহাি স্পষ্ট কাির্ পাওয়া যায় না। ববাধ হয় তাাঁহাি ি্তপহীন 

 ীর্ব চচ্ছমবি িরহত উ্তপ বখচচ্ছিি বকাচ্ছনা প্রকাি  িীিলত িাদ ৃয রে,। 

 

রবিততীয় পরিচ্ছেদ 

 

একরদন এইরূচ্ছপ আম্রতরুোয়া ীত, গ্রাচ্ছমি পচ্ছথ যজ্ঞনাথ মধযাচ্ছহ্ন 

ববোইচ্ছতরেচ্ছ,ন ; বদরখচ্ছ,ন  একজন অপরিরচত বা,ক গ্রাচ্ছমি 

বেচ্ছ,চ্ছদি িদবাি হইয়া উরিয়া একটা িমূ্পর্ব নতূন উপদ্রচ্ছবি পিা রনচ্ছদব  

করিচ্ছতচ্ছে। অনযানয বা,চ্ছকিা তাহাি চরিচ্ছেি ব, এবং কল্পনাি 

নূতনচ্ছে অরভভূত হইয়া কায়মচ্ছন তাহাি ব  মারনয়াচ্ছে। 
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অনয বা,চ্ছকিা বৃদ্ধচ্ছক বদরখয়া বযরূপ বখ,ায় ভগে  রদত  এ তাহা না 

করিয়া চট্ করিয়া আরিয়া যজ্ঞনাচ্ছথি লাচ্ছয়ি কাচ্ছে চাদি ঝাো রদ, 

এবং একটা বধনমু্তপ রলিরলরট চাদি হইচ্ছত ,াফাইয়া পরেয়া তাাঁহাি লা 

বারহয়া অির্যারভমুচ্ছখ প,ায়ন করি, – আকরিক োচ্ছি বৃচ্ছদ্ধি িবব িীি 

কণ্টরকত হইয়া উরি,। বেচ্ছ,চ্ছদি মচ্ছধয ভারি একটা আনচ্ছন্দি ক,িব 

পরেয়া বল,। আি রকেদুূি যাইচ্ছত না যাইচ্ছত যজ্ঞনাচ্ছথি স্কধ হইচ্ছত 

হিাৎ তাাঁহাি লামো অদ ৃয হইয়া অপরিরচত বা,করটি মাথায় পালরেি 

আকাি ধাির্ করি,। 

 

এই অজ্ঞাত মার্বচ্ছকি রনকট হইচ্ছত এইপ্রকাি নূতন প্রর্া,ীি র ষ্টাচাি 

প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞনাথ ভারি িন্তুষ্ট হইচ্ছ,ন। বকাচ্ছনা বা,চ্ছকি রনকট হইচ্ছত 

এরূপ অিংচ্ছকাচ আিীয়তা রতরন বহুরদন পান নাই। রবস্তি ডাকাডারক 

করিয়া এবং নানামত আশ্বাি রদয়া যজ্ঞনাথ তাহাচ্ছক কতকটা আয়ত্ত্ব 

করিয়া ,ইচ্ছ,ন। 

 

রজজ্ঞািা করিচ্ছ,ন  “বতামাি নাম কী।”  

 

বি বর,,  “রনতাই পা,।”  

 

“বারে বকাথায়।”  

 

“বর,ব না।”  

 

“বাচ্ছপি নাম কী।”  

 

“বর,ব না।”  
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“বকন বর,চ্ছব না।”  

 

“আরম বারে োরেয়া প,াইয়া আরিয়ারে।”  

 

“বকন।”  

 

“আমাি বাপ আমাচ্ছক পাি া,ায় রদচ্ছত চায়।”  

 

এরূপ বেচ্ছ,চ্ছক পাি া,ায় বদওয়া বয একটা রনষ্ফ, অপবযয় এবং 

বাচ্ছপি রবিয়-বুরদ্ধহীনতাি পরিচয়  তাহা তৎক্ষর্াৎ যজ্ঞনাচ্ছথি মচ্ছন উদয় 

হই,।  

 

যজ্ঞনাথ বর,চ্ছ,ন  “আমাি বারেচ্ছত আরিয়া থারকচ্ছব ?”  

 

বা,করট বকাচ্ছনা আপরত্ত না করিয়া এমনই রনুঃিংচ্ছকাচ্ছচ বিখাচ্ছন আশ্রয় 

গ্রহর্ করি, বযন বি একটা পথপ্রান্তবতবী তরুত,। 

 

বকব, তাহাই নয়  খাওয়া-পিা ি্বনচ্ছধ এমনই অম্লানবদচ্ছন রনচ্ছজি 

অরভপ্রায়মত আচ্ছদ  প্রচাি করিচ্ছত ,ারল,  বযন পূববাচ্ছহ্নই তাহাি পুিা 

দাম চুকাইয়া রদয়াচ্ছে। এবং ইহা ,ইয়া মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ লহৃস্বামীি িরহত 

িীরতমত ঝলো করিত। রনচ্ছজি বেচ্ছ,চ্ছক পিাস্ত কিা িহজ রকন্তু পচ্ছিি 

বেচ্ছ,ি কাচ্ছে যজ্ঞনাথচ্ছক হাি মারনচ্ছত হই,। 

 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
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যজ্ঞনাচ্ছথি ঘচ্ছি রনতাই পাচ্ছ,ি এই অভাবনীয় িমাদি বদরখয়া গ্রাচ্ছমি 

ব,াক আিযব হইয়া বল,। বরুঝ,  বৃদ্ধ আি ববর রদন বাাঁরচচ্ছব না এবং 

বকাথাকাি এই রবচ্ছদ ী বেচ্ছ,টাচ্ছকই িমস্ত রবিয় রদয়া যাইচ্ছব। 

 

বা,চ্ছকি উপি িকচ্ছ,িই পিম ঈিবা উপর্ত হই,  এবং িকচ্ছ,ই 

তাহাি অরনষ্ট করিবাি জনয কৃতিংকল্প হই,। রকন্তু বৃদ্ধ তাহাচ্ছক বুচ্ছকি 

পাাঁজচ্ছিি মচ্ছতা ঢারকয়া ববোইত। 

 

বেচ্ছ,টা মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ চর,য়া যাইচ্ছব বর,য়া  ািাইত। যজ্ঞনাথ তাহাচ্ছক 

প্রচ্ছ,াভন বদখাইচ্ছতন  “ভাই  বতাচ্ছক আরম আমাি িমস্ত রবিয়-আ য় 

রদয়া যাইব।” বা,চ্ছকি বয়ি অল্প রকন্তু এই আশ্বাচ্ছিি মযবাদা বি িমূ্পর্ব 

বুরঝচ্ছত পারিত। 

 

তখন গ্রাচ্ছমি ব,াচ্ছকিা বা,চ্ছকি বাচ্ছপি িধাচ্ছন প্রবতৃ্ত হই,। তাহািা 

িকচ্ছ,ই বর,,  “আহা  বাপ-মাি মচ্ছন না-জারন কত কষ্টই হইচ্ছতচ্ছে। 

বেচ্ছ,টাও বতা পারপষ্ঠ কম নয়।”  

 

বর,য়া বেচ্ছ,টাি উচ্ছেচ্ছ  অকথয উচ্চািচ্ছর্ লার, প্রচ্ছয়াল করিত। তাহাি 

এতই ববর  ঝাাঁজ বয  নযায়বুরদ্ধি উচ্ছত্তজনা অচ্ছপক্ষা তাহাচ্ছত স্বাচ্ছথবি 

লােদাহ ববর  অনুভূত হইত। 

 

বৃদ্ধ একরদন এক পরথচ্ছকি কাচ্ছে শুরনচ্ছত পাই,  দাচ্ছমাদি পা, বর,য়া 

এক বযর্তপ তাহাি রনরুরেষ্ট পুচ্ছেি িধান করিয়া ববোইচ্ছতচ্ছে  অবচ্ছ চ্ছি 

এই গ্রাচ্ছমি অরভমুচ্ছখই আরিচ্ছতচ্ছে। রনতাই এই িংবাদ শুরনয়া অর্ি 

হইয়া উরি,। ভাবী রবিয়-আ য় িমস্ত তযাল করিয়া প,ায়চ্ছনাদযত 

হই,।  
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যজ্ঞনাথ রনতাইচ্ছক বািংবাি আশ্বাি রদয়া করহচ্ছ,ন  “বতামাচ্ছক আরম 

এমন ্াচ্ছন ,কুাইয়া িারখব বয  বকহই খুাঁরজয়া পাইচ্ছব না। গ্রাচ্ছমি 

ব,াচ্ছকিাও না।”  

 

বা,চ্ছকি ভারি বকৌতূহ, হই, ; করহ,  “বকাথায় বদখাইয়া দাও-না।”  

 

যজ্ঞনাথ করহচ্ছ,ন  “এখন বদখাইচ্ছত বলচ্ছ, প্রকা  হইয়া পরেচ্ছব। িাচ্ছে 

বদখাইব।”  

 

রনতাই এই নূতন িহিয-আরবষ্কাচ্ছিি আশ্বাচ্ছি উৎফুল্ল হইয়া উরি,। বাপ 

অকৃতকাযব হইয়া চর,য়া বলচ্ছ,ই বা,কচ্ছদি িচ্ছগে  বারজ িারখয়া একটা 

,ুচ্ছকাচুরি বখর,চ্ছত হইচ্ছব  এইরূপ মচ্ছন মচ্ছন িংকল্প করি,। বকহ 

খুাঁরজয়া পাইচ্ছব না। ভারি মজা। বাপ আরিয়া িমস্ত বদ  খুাঁরজয়া বকাথাও 

তাহাি িধান পাইচ্ছব না  বিও খুব বকৌতকু। 

 

মধযাচ্ছহ্ন যজ্ঞনাথ বা,কচ্ছক লৃচ্ছহ রুদ্ধ করিয়া বকাথায় বারহি হইয়া 

বলচ্ছ,ন। রফরিয়া আরিচ্ছ, রনতাই তাাঁহাচ্ছক প্রশ্ন করিয়া করিয়া অর্ি 

করিয়া তুর,,। 

 

িধযা হইচ্ছত না হইচ্ছত বর,,  “চচ্ছ,া।”  

 

যজ্ঞনাথ বর,চ্ছ,ন  “এখচ্ছনা িারে হয় নাই।”  

 

রনতাই আবাি করহ,  “িারে হইয়াচ্ছে দাদা  চচ্ছ,া।”  

 

যজ্ঞনাথ করহচ্ছ,ন  “এখচ্ছনা পাোি ব,াক ঘুমায় নাই।”  
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রনতাই মুহূতব অচ্ছপক্ষা করিয়াই করহ,  “এখন ঘুমাইয়াচ্ছে  চচ্ছ,া।”  

 

িারে বারেচ্ছত ,ারল,। রনদ্রাতুি রনতাই বহু কচ্ছষ্ট রনদ্রা িংবিচ্ছর্ি প্রার্পর্ 

বচষ্টা করিয়াও বরিয়া বরিয়া ঢুর,চ্ছত আিম্ভ করি,। িারে দই প্রহি হইচ্ছ, 

যজ্ঞনাথ রনতাইচ্ছয়ি হাত ধরিয়া রনরদ্রত গ্রাচ্ছমি অধকাি পচ্ছথ বারহি 

হইচ্ছ,ন। আি-চ্ছকাচ্ছনা  ব্দ নাই  বকব, থারকয়া থারকয়া ককুিু বঘউ-চ্ছঘউ 

করিয়া ডারকয়া উরি,  এবং বিই  চ্ছব্দ রনকচ্ছট এবং দূচ্ছি যতগু,া ককুিু 

রে, িকচ্ছ, তািস্বচ্ছি বযাল রদ,। মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ রন াচি পক্ষী পদ চ্ছব্দ 

েস্ত হইয়া ঝ্পট্ করিয়া বচ্ছনি মধয রদয়া উরেয়া বল,। রনতাই ভচ্ছয় 

যজ্ঞনাচ্ছথি হাত দৃঢ় করিয়া ধরি,। 

 

অচ্ছনক মাি ভারিয়া অবচ্ছ চ্ছি এক জগে চ্ছ,ি মচ্ছধয এক বদবতাহীন ভািা 

মরন্দচ্ছি উভচ্ছয় রলয়া উপর্ত হই,। রনতাই রকরিৎ ক্ষীর্স্বচ্ছি করহ,  

“এইখাচ্ছন ? ”  

 

বযরূপ মচ্ছন করিয়ারে, বিরূপ রকেুই নয়। ইহাি মচ্ছধয বতমন িহিয 

নাই। রপতলৃৃহ-তযাচ্ছলি পি এমন বপাচ্ছো মরন্দচ্ছি তাহাচ্ছক মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ 

িারেযাপন করিচ্ছত হইয়াচ্ছে। ্ানটা যরদও ,ুচ্ছকাচুরি বখ,াি পচ্ছক্ষ মন্দ 

নয়  রকন্তু তবু এখান হইচ্ছত িধান করিয়া বারহি কিা রনতান্ত অিম্ভব 

নচ্ছহ। 

 

যজ্ঞনাথ মরন্দচ্ছিি মধয হইচ্ছত একখণ্ড পাথি উিাইয়া বফর,চ্ছ,ন। বা,ক 

বদরখ,  রনচ্ছে একটা ঘচ্ছিি মচ্ছতা  এবং বিখাচ্ছন প্রদীপ জ্বর,চ্ছতচ্ছে। 

বদরখয়া অতযন্ত রবিয় এবং বকৌতূহ, হই,  বিইিচ্ছগে  ভয়ও করিচ্ছত 
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,ারল,। একরট মই বারহয়া যজ্ঞনাথ নারময়া বলচ্ছ,ন  তাাঁহাি পিাচ্ছত 

রনতাইও ভচ্ছয় ভচ্ছয় নারম,। 

 

নীচ্ছচ রলয়া বদরখ,  চারি রদচ্ছক রপতচ্ছ,ি ক,ি; মচ্ছধয একরট আিন এবং 

তাহাি িমু্মচ্ছখ রিাঁদি  চন্দন  ফুচ্ছ,ি মা,া  পূজাি উপকির্। বা,ক 

বকৌতহূ,রনবরৃত্ত করিচ্ছত রলয়া বদরখ,  ঘোয় বকব, টাকা এবং বমাহি। 

 

যজ্ঞনাথ করহচ্ছ,ন  “রনতাই  আরম বর,য়ারে,াম  আমাি িমস্ত টাকা 

বতামাচ্ছক রদব। আমাি অরধক রকেু নাই  িচ্ছব এই-করটমাে ঘো আমাি 

ি্বন,। আজ আরম ইহাি িমস্তই বতামাি হাচ্ছত রদব।”  

 

বা,ক ,াফাইয়া উরিয়া করহ,  “িমস্তই ? ইহাি একটা টাকাও তরুম 

,ইচ্ছব না ? ”  

 

“যরদ ,ই তচ্ছব আমাি হাচ্ছত বযন কুষ্ঠ হয়। রকন্তু  একরট কথা আচ্ছে। 

যরদ কখচ্ছনা আমাি রনরুচ্ছে  নারত বলাক,ুচন্দ্র রকংবা তাহাি বেচ্ছ, 

রকংবা তাহাি বপৌে রকংবা তাহাি প্রচ্ছপৌে রকংবা তাহাি বংচ্ছ ি বকহ 

আচ্ছি তচ্ছব তাহাি রকংবা তাহাচ্ছদি হাচ্ছত এই িমস্ত টাকা লরনয়া রদচ্ছত 

হইচ্ছব।”  

 

বা,ক মচ্ছন করি,  যজ্ঞনাথ পাল, হইয়াচ্ছে। তৎক্ষর্াৎ স্বীকাি করি,  

“আো।”  

 

যজ্ঞনাথ করহচ্ছ,ন  “তচ্ছব এই আিচ্ছন বইি।”  

 

“বকন।”  
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“বতামাি পূজা হইচ্ছব।”  

 

“বকন।”  

 

“এইরূপ রনয়ম।”  

 

বা,ক আিচ্ছন বরি,। যজ্ঞনাথ তাহাি কপাচ্ছ, চন্দন রদচ্ছ,ন  রিাঁদচ্ছিি 

রটপ রদয়া রদচ্ছ,ন  ল,ায় মা,া রদচ্ছ,ন ; িমু্মচ্ছখ বরিয়া রবেরবে করিয়া 

মন্ত্র পরেচ্ছত ,ারলচ্ছ,ন। 

 

বদবতা হইয়া বরিয়া মন্ত্র শুরনচ্ছত রনতাইচ্ছয়ি ভয় করিচ্ছত ,ারল, ; 

ডারক,  “দাদা! ”  

 

যজ্ঞনাথ বকাচ্ছনা উত্তি না করিয়া মন্ত্র পরেয়া বলচ্ছ,ন। 

 

অবচ্ছ চ্ছি এক-একরট ঘো বহু কচ্ছষ্ট টারনয়া বা,চ্ছকি িমু্মচ্ছখ ্ারপত 

করিয়া উৎিলব করিচ্ছ,ন এবং প্রচ্ছতযকবাি ব,াইয়া ,ইচ্ছ,ন “যুরধরষ্ঠি 

কুচ্ছণ্ডি পুে লদাধি কুণ্ড তিয পুে প্রার্কৃষ্ণ কুণ্ড তিয পুে পিমানন্দ কুণ্ড 

তিয পুে যজ্ঞনাথ কুণ্ড তিয পুে বনৃ্দাবন কুণ্ড তিয পুে বলাকু,চন্দ্র 

কুণ্ডচ্ছক রকংবা তাহাি পুে অথবা বপৌে অথবা প্রচ্ছপৌেচ্ছক রকংবা তাহাি 

বংচ্ছ ি নযাযয উত্তিারধকািীচ্ছক এই িমস্ত টাকা লরনয়া রদব।”  

 

এইরূপ বাি বাি আবৃরত্ত করিচ্ছত করিচ্ছত বেচ্ছ,টা হতবরুদ্ধি মচ্ছতা হইয়া 

আরি,। তাহাি রজহ্বা ক্রচ্ছম জোইয়া আরি,। যখন অনুষ্ঠান িমাপ্ত হইয়া 

বল, তখন দীচ্ছপি ধূম ও উভচ্ছয়ি রনশ্বািবায়ুচ্ছত বিই ক্ষুদ্র লহ্বি 
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বাষ্পােন্ন হইয়া আরি,। বা,চ্ছকি তা, ুশুষ্ক হইয়া বল,  হাত-পা জ্বা,া 

করিচ্ছত ,ারল,  শ্বািচ্ছিাধ হইবাি উপক্রম হই,। 

 

প্রদীপ ম্লান হইয়া হিাৎ রনরবয়া বল,। অধকাচ্ছি বা,ক অনুভব করি,  

যজ্ঞনাথ মই বারহয়া উপচ্ছি উরিচ্ছতচ্ছে। 

 

বযাকু, হইয়া করহ,  “দাদা  বকাথায় যাও?”  

 

যজ্ঞনাথ করহচ্ছ,ন  “আরম চর,,াম। তুই এখাচ্ছন থাক্ – বতাচ্ছক আি 

বকহই খুাঁরজয়া পাইচ্ছব না। রকন্তু মচ্ছন িারখি  যজ্ঞনাচ্ছথি বপৌে বৃন্দাবচ্ছনি 

পুে বলাকু,চন্দ্র।”  

 

বর,য়া উপচ্ছি উরিয়াই মই তুর,য়া ,ইচ্ছ,ন। বা,ক রুদ্ধশ্বাি কঠ হ হইচ্ছত 

বহু কচ্ছষ্ট বর,,  “দাদা  আরম বাবাি কাচ্ছে যাব।”  

 

যজ্ঞনাথ রেদ্রমুচ্ছখ পাথিচাপা রদচ্ছ,ন এবং কান পারতয়া শুরনচ্ছ,ন রনতাই 

আি-একবাি রুদ্ধকচ্ছঠ হ ডারক,  “বাবা!”  

 

তাি পচ্ছি একটা পতচ্ছনি  ব্দ হই,  তাি পচ্ছি আি বকাচ্ছনা  ব্দ হই, 

না। 

 

যজ্ঞনাথ এইরূচ্ছপ যচ্ছক্ষি হচ্ছস্ত ধন িমপবর্ করিয়া বিই প্রস্তিখচ্ছণ্ডি উপি 

মারটচাপা রদচ্ছত ,ারলচ্ছ,ন। তাহাি উপি ভািা মরন্দচ্ছিি ইট বার, 

সূ্তপাকাি করিচ্ছ,ন। তাহাি উপি ঘাচ্ছিি চাপো বিাইচ্ছ,ন  বচ্ছনি গুল্ম 

বিাপর্ করিচ্ছ,ন। িারে প্রায় ব ি হইয়া আরি, রকন্তু রকেুচ্ছতই বি ্ান 

হইচ্ছত নরেচ্ছত পারিচ্ছ,ন না। থারকয়া থারকয়া বকব,ই মারটচ্ছত কান 
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পারতয়া শুরনচ্ছত ,ারলচ্ছ,ন। মচ্ছন হইচ্ছত ,ারল,  বযন অচ্ছনক দূি হইচ্ছত  

পৃরথবীি অত,স্প ব হইচ্ছত  একটা ক্রন্দনধ্বরন উরিচ্ছতচ্ছে। মচ্ছন হই,  

বযন িারেি আকা  বিই একমাে  চ্ছব্দ পরিপূর্ব হইয়া উরিচ্ছতচ্ছে  

পৃরথবীি িমস্ত রনরদ্রত ব,াক বযন বিই  চ্ছব্দ  যযাি উপচ্ছি জারলয়া উরিয়া 

কান পারতয়া বরিয়া আচ্ছে। 

 

বৃদ্ধ অর্ি হইয়া বকব,ই মারটি উপচ্ছি মারট চাপাইচ্ছতচ্ছে। বযন এমরন 

করিয়া বকাচ্ছনামচ্ছত পৃরথবীি মুখ চাপা রদচ্ছত চাচ্ছহ। ঐ বক ডাচ্ছক “বাবা”।  

 

বৃদ্ধ মারটচ্ছত আঘাত করিয়া বচ্ছ,  “চুপ কর্। িবাই শুরনচ্ছত পাইচ্ছব।”  

 

আবাি বক ডাচ্ছক “বাবা”।  

 

বদরখ, বিৌদ্র উরিয়াচ্ছে। ভচ্ছয় মরন্দি োরেয়া মাচ্ছি বারহি হইয়া পরে,। 

বিখাচ্ছনও বক ডারক,  “বাবা।”  

 

যজ্ঞনাথ িচরকত হইয়া রপেন রফরিয়া বদরখচ্ছ,ন  বৃন্দাবন।  

 

বৃন্দাবন করহ,  “বাবা  িধান পাই,াম আমাি বেচ্ছ, বতামাি ঘচ্ছি 

,ুকাইয়া আচ্ছে। তাহাচ্ছক দাও।”  

 

বৃদ্ধ বচাখমুখ রবকৃত করিয়া বনৃ্দাবচ্ছনি উপি ঝুাঁরকয়া পরেয়া বর,,  

“বতাি বেচ্ছ, ?”  

 

বৃন্দাবন করহ,  “হাাঁ  বলাক,ু – এখন তাহাি নাম রনতাই পা,  আমাি 

নাম দাচ্ছমাদি। কাোকারে িববেই বতামাি খযারত আচ্ছে  বিইজনয আমিা 
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,জ্জায় নাম পরিবতবন করিয়ারে ; নরহচ্ছ, বকহ আমাচ্ছদি নাম উচ্চাির্ 

করিত না।”  

 

বৃদ্ধ দ  অগে ুর, বিতািা আকা  হাতোইচ্ছত হাতোইচ্ছত বযন বাতাি 

আাঁকরেয়া ধরিবাি বচষ্টা করিয়া ভূতচ্ছ, পরেয়া বল,। 

 

বচতনা ,াভ করিয়া যজ্ঞনাথ বনৃ্দাবনচ্ছক মরন্দচ্ছি টারনয়া ,ইয়া বলচ্ছ,ন। 

করহচ্ছ,ন  “কান্না শুরনচ্ছত পাইচ্ছতে ?”  

 

বৃন্দাবন করহ,  “না।”  

 

“কান পারতয়া ব াচ্ছনা বদরখ  ‘বাবা’ বর,য়া বকহ ডারকচ্ছতচ্ছে ?”  

 

বৃন্দাবন করহ,  “না।”  

 

বৃদ্ধ তখন বযন ভারি রনরিন্ত হই,। 

 

তাহাি পি হইচ্ছত বৃদ্ধ িক,চ্ছক রজজ্ঞািা করিয়া ববোয়  “কান্না শুরনচ্ছত 

পাইচ্ছতে ?” পাল,ারমি কথা শুরনয়া িকচ্ছ,ই হাচ্ছি। 

 

অবচ্ছ চ্ছি বৎিি-চাচ্ছিক পচ্ছি বৃচ্ছদ্ধি মৃতুযি রদন উপর্ত হই,। যখন 

বচাচ্ছখি উপি হইচ্ছত জলচ্ছতি আচ্ছ,া রনরবয়া আরি, এবং শ্বাি রুদ্ধপ্রায় 

হই, তখন রবকাচ্ছিি ববচ্ছল িহিা উরিয়া বরি,; একবাি দই হচ্ছস্ত চারি 

রদক হাতোইয়া মুমূিুব করহ,  “রনতাই  আমাি মইটা বক উরিচ্ছয় রনচ্ছ,।”  
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বিই বায়ুহীন আচ্ছ,াকহীন মহালহ্বি হইচ্ছত উরিবাি মই খুাঁরজয়া না পাইয়া 

আবাি বি ধুপ করিয়া রবোনায় পরেয়া বল,। িংিাচ্ছিি ,ুচ্ছকাচুরি বখ,ায় 

বযখাচ্ছন কাহাচ্ছকও খুাঁরজয়া পাওয়া যায় না বিইখাচ্ছন অন্তরহবত হই,। 

 

(চ্ছপৌি / ১২৯৮ বুঃ) 

 


